TATA IBADAH MINGGU, 12 NOVEMBER 2017 (MINGGU BIASA)

IBADAH PENGAJARAN

PAROUSIA : KEDATANGAN KEDUA






Latihan Lagu-Lagu
Doa Persiapan
Penayangan Warta Lisan
Saat Hening
Lonceng Berdentang, Jemaat Berdiri

A.

JEMAAT BERHIMPUN

1. AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat terkasih, MAZMUR 100 : 4, mengatakan :
“Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur,
ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah
kepada-Nya dan pujilah nama-Nya!”

2. NYANYIAN PROSESI (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt.), Pelayan Firman (PF), Pelayanan
Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)

J

: (Menyanyikan) KJ 3 : 1-2, 4
KAMI PUJI DENGAN RIANG
1) Kami puji dengan riang
Dikau, Allah yang besar;
bagai bunga t’rima siang,
hati kami pun mekar.
Kabut dosa dan derita,
kebimbangan, t’lah lenyap.
Sumber suka yang abadi,
b’ri sinar-Mu menyerap.
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2) Kau memb’ri, Kau mengampuni,
Kaulimpahkan rahmat-Mu.
Sumber air hidup ria,
Lautan kasih dan restu.
Yang mau hidup dalam kasih
Kaujadikan milik-Mu,
agar kami menyayangi,
meneladan kasih-Mu.
4) Mari kita pun memuji
dengan suara menggegap,
menyanyikan kuasa kasih
yang teguh serta tetap.
Kita maju dan bernyanyi,
jaya walau diserang,
ikut mengagungkan kasih
dalam lagu pemenang.

3. VOTUM
PL

J

: Ibadah ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang
menciptakan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal
sampai selama-lamanya.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan
dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian!
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat terkasih …
Parousia berarti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Atau sering juga orang menyebutnya sebagai hari Tuhan, hari
kiamat ataupun akhir zaman. Apakah istilah-istilah tersebut
sama? Atau berbeda?
Hari ini adalah ibadah yang sedikit berbeda dengan biasanya,
hari ini kita melakukan ibadah pengajaran.
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Kita mau belajar secara mendalam apa maksud tentang
Parousia tersebut. Di kala banyak kalangan Kristen yang
memberikan penafsiran tentang hari Tuhan ini, maka kita pun
secara GKI harus memiliki suatu pemahaman bersama. Bukan
hanya pengertian, tetapi bagaimana kita bersikap di dalam
menyosong kedatangan Tuhan.

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 65 : 1-2
CAKRAWALA DAN MALAIKAT
1) Cakrawala dan malaikat;
mari puji Allahmu!
Surya, bulan, bintang-bintang,
puji Yang menciptamu!
Allah Bapa t’lah bersabda,
jagat patuh pada-Nya:
oleh hukum yang abadi
Ia bimbing semesta.
2) Puji Allah Mahamulia;
janji dipenuhi-Nya.
Diberi-Nya kemenangan,
bagi yang dipilih-Nya.
Maut dan dosa dikalahkan;
umat Allah s’lamatlah,
Sorga dan seisi dunia,
puji, puji nama-Nya!

B.

PELAYANAN FIRMAN

7. DOA PELAYANAN FIRMAN (JEMAAT DUDUK)
PF
J

: (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.
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8. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari AMOS 5 : 18-24.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama
membaca MAZMUR 70 secara berbalasan.

dengan

C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari 1 TESALONIKA 4 : 13-18.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut MATIUS 25 : 1-13.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!

9. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

PAROUSIA : KEDATANGAN KEDUA
10. SAAT HENING
(Jemaat diberi kesempatan berefleksi dalam saat hening)

11. PERSEMBAHAN PUJIAN (PS/VG/KELOMPOK MUSIK)
12. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang berdiri.
Bersama dengan umat Allah di segala zaman, mari kita
memperbarui iman percaya kita menurut Pengakuan Iman
Rasuli demikian ...
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.
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13. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF
J

: (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

14. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Marilah kita bersuka cita dan mengucap syukur atas segala
kemurahan dan kasih Allah melalui persembahan yang telah
kita persiapkan dengan baik. Firman Tuhan dalam 2
KORINTUS 9 : 7, mengingatkan kita :
“Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan
hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.”

15. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) KJ 292 : 1-3
TABUH GENDANG!
1) Tabuh gendang! Sambil menari
nyanyikan lagu yang merdu!
Bunyikanlah gambus, kecapi:
mari memuji Allahmu!
Karya besar yang agung benar
t’lah dilakukan-Nya
terhadap umat-Nya!
2) Israel pun atas berkat-Nya
riang gembira bermazmur.
Ikut serta kita percaya
dan kepada-Nya bersyukur:
“TUHANlah baik, kasih-Nya ajaib
kekal selamanya;
terpuji nama-Nya!”
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3) Dulu telah dari himpitan
Ia bebaskan umat-Nya.
Habis mendung Ia berikan
sinar mentari yang cerah!
Puji terus yang Mahakudus:
bebanmu yang berat
diganti-Nya berkat!

16. DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.

D.

PENGUTUSAN

17. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J

: (Menyanyikan) KJ 271 : 1-3
KABAR YANG INDAH BENAR
1) Kabar yang indah benar,
kidung besar menggegar,
sabda Rajamu dengar!
Yesus ‘kan datang seg’ra.
refrein :
Datang seg’ra, datang seg’ra!
Mungkin malam saatnya,
pagi, siang, entah senja.
Datang seg’ra, datang seg’ra!
Hari gemilang berlimpah berkat:
Yesus ‘kan datang seg’ra!
2) Gunung lembah, soraklah;
padang kembang, nyanyilah;
maklumkanlah, semesta:
Yesus ‘kan datang segra!
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3) Di hadapan-Nya kelak
duka nestapa lenyap,
kita sujud menyembah:
Yesus ‘kan datang segra!

18. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

19. BERKAT
PF
J

: (Menyampaikan Berkat) …
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!
(Prosesi keluar para Pelayan Ibadah)

20.

SAAT HENING
(Jemaat duduk dan bersaat teduh)

21. PROSESI KELUAR
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